
Swarzędz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Polnej w Kobylnicy - etap 
II
Numer ogłoszenia: 429742 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. 
(061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w ul. Polnej w Kobylnicy - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 
progów unijnych Przedmiotem zamówienia jest (CPV 45231300-8) Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w ul. Polnej w Kobylnicy - etap II zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, dokumentacją geotechniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. Obowiązki wykonawcy: Opracowanie projektu organizacji ruchu i 
sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów 
związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe 
jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
od właściwego zarządcy drogi. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie 
kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłaty). Informowanie zarządców mediów 
znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z 
ramienia tych służb. Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, 
zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń 
rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). 
Organizacja placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) 
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. 
Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania 
placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu 
budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) UWAGA! Masy ziemne pochodzące z 
rozbiórek należy zagospodarować we własnym zakresie, co winno zostać uwzględnione w cenie 
ofertowej. Cena ofertowa winna uwzględniać koszt opracowania dokumentacji powykonawczej 
wraz z mapą inwentaryzacji urządzeń..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamówienie uzupełniające moze zostać udzielone w przypadku konieczności wykonania 

robót tego samego rodzaju, co zadanie główne, na które znajdą się środki w budżecie. 
Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, będzie 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, zamówienie zostanie udzielone z 
zastosowaniem trybu z wolnej ręki, wykonawcy zadania głównego.



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7000 zł.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponowali co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie 
robót wodno-kanalizacyjnych. Zamwiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu 
o dokumenty złożone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 
wskazanym zakresie: a) możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za 
pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz 
przyczyn: -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne, protesty), 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, -wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, -wystąpienia robót 
dodatkowych lub wystąpienia kolizji, której ujawnienie nie było możliwe podczas opracowania 
dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, -w przypadku opóźnień 
w wydaniu decyzji administracyjnych właściwych instytucji, niezależnych od zamawiającego. - 
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. - w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne b) 
możliwość dokonania zmiany podwykonawców, w zakresie robót wskazanych w ofercie, w 
związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków projektu umowy oraz w związku ze 
zdarzeniami losowymi;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http.bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro 
Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


